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ABSTRAK 
 

Latar Belakang: Sirkumsisi merupakan salah satu tindakan bedah minor dengan prinsip 

membuang sebagian/seluruh kulup yang menutupi Glans Penis.DI Indonesia 10,2 juta penduduk 

melakukan sirkumsisi. Di Kalbar data prevalensi sirkumsisi masih belum ada.Hasil observasi di 

dapatkan bahwa dari 10 responden diketahui 6 diantaranya melakukan sirkumsisi. Faktor yang 

mempengaruhi tindakan sirkumsisi diantaranya Usia, pendidikan, efikasi diri, nilai yang 

diharapkan, kompleksitas, tekanan jaringan, budaya, suku dan agama. 

Tujuan penelitian: ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat pendidikan, usia, nilai yang 

diharapkan, efikasi diri, kompleksitas dan tekanan jaringan 

Metode Penelitian:Jenis penelitian ini adalah Surveyyang bersifat deskriftif. sampel dalam 

penelitian ini sebesar 84 orang dengan menggunakan rumus statistik. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan caraProportionalrandom sampling. 

Hasil; Dari 84 sampel yang diambil didapatkan bahwa tingkat pendidikan responden yang paling 

banyak adalah SMP sebesar 34,5%, usia > 35 tahun sebesar 77,4%, Nilai yang diharapkan 

kurang baik 59,5%, Efikasi diri kurang mendukung 61,9%, kompleksitas rumit 67,9% dan 

tekanan sosial kurang baik sebesar 59,5% 

Saran:Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya 

untuk memprioritaskan masalah sirkumsisi dalam rencana strategis Dinas Kesehatan baik berupa 

pendataan maupun seminar dan pelatihan.. 

 

Kata Kunci  : Sirkumsisi, tingkat pendidikan, usia, nilai yang diharapkan, efikasi diri, 

kompleksitas dan tekanan jaringan 
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ABSTRACT 

 

Background: Circumcision is a minor surgery with the principle of circumcision is to remove 

part / whole. Indonesia 10.2 million inhabitants perform circumcision. In West Kalbar 

circumcision prevalence data is still there because circumcision is not an issue that is a priority 

of. Observations from get that out of 10 respondents note 6 of them perform circumcision. 

Factors that influence the actions of circumcision include age, education, self-efficacy, the 

expected value, complexity, network pressure, cultural, ethnic and religious 

Objective: This is to describe the level of education, age, expected value, self-efficacy, 

complexity and network pressure 

Methods: This research is a survey that is descriptive. sample in this study amounted to 84 

people using statistical formulas. Sampling was done by proportional random sampling  

results; Of the 84 samples taken showed that the respondents' education level that most of the 

SMP amounted to 34.5%, age> 35 years amounted to 77.4%, the expected value of 59.5% is not 

good, self-efficacy less support 61.9%, 67.9% intricate complexity and pressure of poor network 

59.5% 

Suggestion: Based on the research results suggested that Kubu Raya District Health Office to 

prioritize the issue of circumcision in the strategic plan of the Health Service in the form of data 

collection as well as seminars and training.  

 

Keywords: Circumcision, education level, age, expected value, self-efficacy, complexity and 

network pressure 
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PENDAHULUAN 

Sirkumsisi merupakan salah satu 

tindakan bedah minor yaitu melakukan 

tindakan pembuangan dari sebagian atau 

seluruh prepusium penis dengan tujuan 

tertentudikerjakan oleh dokter, paramedis, 

ataupun oleh dukun sunat.(1) 

Prinsip tindakan sirkumsisi adalah 

membuang kulup yang menutup glans penis. 

Tidak ada anjuran yang menyebutkan laser 

atau kauter lebih baik daripada gunting 

bedah biasa untuk melakukan khitan. Pada 

pemotongan dengan gunting bedah, 

perdarahan dihentikan dengan penjahitan. (2) 

Secara medis tidak ada batasan umur 

untuk melakukan sirkumsisi. Di Indonesia 

menurut WHO umur yang paling sering 

melakukan sirkumsisi adalah 5-12 

tahun.Angka kejadian sirkumsisi dalam 

setiapnegara  bervariasi sesuai dengan 

agama, etnis,status sosial-ekonomi dengan 

tujuan alasan medis, agama, sosial dan 

budaya. Pada tahun 2013  diketahui 2,7 juta 

orang di 14 negara prioritas timur dan 

selatan Afrika melakukan sunat pada pria 

secara medis. Di Indonesia 10,2 juta 

melakukan sirkumsisi.(4) 

Data mengenai sirkumsisi di 

Kalimantan Barat (Kalbar) dan Sungai 

Kakap belum ada. Namun Berdasarkan hasil 

observasi awal 10 orang masyarakat dayak 

di desa Punggur Kapuas yang melakukan 

sirkumsisi6 orang diantaranya berusia  

dewasa> 18 tahun dan 4 diantaranya berusia 

anak- anak dengan kisaran usia 8-11 tahun. 

Berbagai alasan dikemukakan oleh 

masyarakat diantaranya “sirkumsisi baik 

untuk kesehatan, membuang kotoran supaya 

terhindar dari penyakit kelamin, untuk 

keharmonisan rumah tangga,  melakukan 

sirkumsisi karena mau menikah dan takut 



mandul pada anak ketika dewasa jika tidak 

melakukan sirkumsisi”.(3) 

Dari hasil wawancara dengan tokoh 

masyarakat diketahui bahwa sebagian besar 

atau 9 dari 10 responden adalah siswa SD 

dimana pada tingkat pendidikan inilah anak-

anak banyak melakukan sirkumsisi karena 

berbagai alasan dikemukakan salah satunya 

adalah kepercayaan masyarakat bahwa 

dengan melakukan sunat maka anak akan 

mudah tumbuh besar dari segi fisik. 

Melihat fenomena diatas sering kali 

masyarakat tidak melakukan sunat karena 

beban kegiatan ritual yang mengeluarkan 

biaya besar. Berdasarkan latar belakang di 

atas maka peneliti tertarik untuk mencoba 

melakukan penelitian terkait analisis prilaku 

sirkumsisi pada etnis Dayak Kanayatn di 

Desa Punggur Kapuas Kecamatan Sungai 

Kakap Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015. 

METODE  

Penelitian ini akan dilaksanakan 

selama 3 bulan, mulai dari bulanjanuari – 

maret 2016di Wilayah Desa Punggur 

Kapuas Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu 

Raya. 

Penelitian ini merupakan penelitian 

Survey yang bersifat kualitatif yang 

diarahkan untuk menggambarkan 

pendidikan, usia, tempatsirkumsisi, nilai 

yang di harapkan, efikasi diri, kompleksitas 

dan tekanan jaringan. 

Populasidalampenelitianiniadalahsemu

aPriaetnis Dayak di 

DesaPunggurkapuasberjumlah 210 KK dan 

diperolehsampel sebanyak 84 

responden.Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan dengan Accidental. 

Analisis data dilakukan secara bertahap 

meliputi analisis Uji Validitas dan 

Reliabilitas dilanjutkan dengan melakukan 

analisis terhadap hasil univariat 

Variabel Bebas dalam penelitian ini 

adalah pendidikan, usia, nilai yang di 

harapkan, efikasi diri, kompleksitas dan 

tekanan jaringan.. Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah Sirkumsisi.  

Pendidikan adalah sekolah formal 

terakhir yang diselesaikan responden dan 

mendapatkan ijazah terdiri dari tidak 

sekolah, SD, SMP, SMA, 

Akademi/Perguruan tinggi, Usia adalah 

lama hidup responden terhitung dari lahir 

sampai saat dilakukan penelitian dibatasi 

berdasarkan usia muda dan usia dewas, nilai 

yang diharapkan adalah Apa yang 

diharapkan responden mengenai hasil dari 

tindakan dilakukan sirkumsisi terdiri dari 

kategori baik jika skor ≥ 20,46 (mean) dan 

kurang baik jika skor (< 20,46), efikasi diri 

adalah Pernyataan, pandangan atau perasaan 

responden terhadap dirinya untuk 

melakukan penerapan sirkumsisi meliputi 

kategori mendukung jika skor ≥ 41,20 dan 

kurang mendukung jika skor < 41,20 

,kompleksitas adalah Tingkat kerumitan 

responden untuk melakukan tindakan 

sirkumsisi meliputi biaya dan tenaga 

kesehatan dengan kategori rumit jika ≥ 5.49 

dan tidak rumit jika < 5,49, tekanan jaringan 

merupakan Adanya pengaruh dari 

masyarakat, teman, keluarga maupun tokoh 

masyarakat mengenai tindakan sirkumsisi, 

dan sirkumsisi merupakan Ada tidaknya 

responden yang melakukan sirkumsisi pada 

etnis Dayak di desa Punggur kecamatan 

sungai kakap pada saat penelitian 

Cara ukur yang digunakan pada 

variabel bebas dan terikat adalah wawancara 

dan observasi. Alat ukurnya adalah pedoman 

wawancara.  

 



HASIL UNIVARIAT 

Tabel 1 

Karakteristik responden berdasarkan Usia, Pendidikan, Nilai Yang diharapkan, efikasi diri, 

tekanan jaringan dan kompleksitas dei Desa Punggur Kapuas Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian 

diatas diketahui bahwa sebagian besar 

responden memiliki usia tua > 35 tahun 

sebesar 77,4%, pendidikan paling 

banyak adalah pada responden tingkat 

SMP sebesar 34,5%, variabel nilai yang 

diharapkan paling banyak adalah pada 

kategori kurang baik sebesar 59,5%, 

efikasi diri paling banyak adalah kurang 

mendukung sebesar 61,9%, tekanan 

jaringan yang paling banyak adalah pada 

kategori kurang baik sbesar 59,5% dan 

kompleksitas paling banyak adalah pada 

kategori rumit sebesar 67,9% 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Frekuensi Persentase (%) 

1. Usia 

- Usia Dewasa 20-35 19 22,6 

- Usia Tua >35 65 77,4 

Total 84 100 

2. Pendidikan 

- Tidak Sekolah 10 11,9 

- SD 25 29,8 

- SMP 29 34,5 

- SMA 14 16,7 

- Perguruan Tinggi 6 7,1 

Total  84 100 

3. Nilai yang diharapkan 

- Kurang Baik 50 59,5 

- Baik 34 40,5 

Total  84 100 

4. Efikasi Diri 

- Kurang Mendukung 52 61,9 

- Mendukung 32 38,1 

Total  84 100 

5. Tekanan Jaringan 

- Kurang Baik 50 59,5 

- Baik 34 40,5 

Total  84 100 

6. Kompleksitas 

- Rumit 57 67,9% 

- Tidak Rumit 27 32,1% 

Total  84 100% 



HASIL  BIVARIAT 

Tabel 2 

Hubungan antara nilai yang diharapkan, kompleksitas, tekanan jaringan dengan tindakan 

sirkumsisi pada etnis Dayak Kanayatn di Desa Punggur Kapuas Kecamatan Sungai Kakap 

Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 

Variabel N Mean Std Deviasi P Value 

Nilai Yang diharapkan 

- Sirkumsisi 74 1.40 0.494 0,000 

- Tidak Sirkumsisi 10 1.38 0.489 

Efikasi Diri 

- Sirkumsisi 74 1,12 0,326 0,212 

- Tidak Sirkumsisi 10 1,38 0,489 

Kompleksitas 

- Sirkumsisi 74 5,05 1,907 0,130 

- Tidak Sirkumsisi 10 1,12 0,326 

Tekanan Jaringan 

- Sirkumsisi 74 1,52 0,502 0,019 

- Tidak Sirkumsisi 10 1,38 0,489 

 

 
Berdasarkanhasil uji man whitney 

diketahui bahwa ada hubungan antara Nilai Yang 

diharapkan dengan tindakan melakukan 

sirkumsisi oleh masyarakat etnis Dayak di Desa 

Punggur Tahun 2015 ( p =0,000) 
Hasil uji man whitney diketahui bahwa 

tidak ada hubungan antara efikasi diri dengan 

tindakan melakukan sirkumsisi oleh masyarakat 

etnis Dayak di Desa Punggur Tahun 2015 

(p=0,212). 

hasil uji man whitney diketahui bahwa 

ada hubungan antara Tekanan Jaringan dengan 

tindakan melakukan sirkumsisi oleh masyarakat 

etnis Dayak di Desa Punggur Tahun 2015 ( p 

=0,019) 

hasil uji man whitney diketahui bahwa 

tidak ada hubungan antara Kompleksitas dengan 

tindakan melakukan sirkumsisi oleh masyarakat 

etnis Dayak di Desa Punggur Tahun 2015 ( p 

=0,733) 
 

PEMBAHASAN 

1.  Hubungan Antara Nilai yang 

diharapkandengan tindakan melakukan 

sirkumsisi oleh masyarakat etnis Dayak di 

Desa Punggur Tahun 2015. 

 

Berdasarkanhasil uji man whitney 

diketahui bahwa tidak ada hubungan antara 

usia dengan tindakan melakukan sirkumsisi 

oleh masyarakat etnis Dayak di Desa 

Punggur Tahun 2015 ( p =0,00) 

 Hasil analisis per item didapatkan 

bahwa sebagian besar masyarakat 

menyatakan bahwa nilai yang diharapkan 

masyarakat dari sunat yang dilakukan adalah 

untuk menghindari dari penularan penyakit 

kelamin dan risiko infeksi saluran kencing 

dimana sebesar 58,3% masyarakat 

menyatakan setuju. Di sisi lain didapatkan 

bahwa responden merasa bahwa sunat juga 

merupakan salah satu kewajiban agama 

dimana sebesar 56% masyarakat menyatakan 

setuju. 

 Nilai yang diharapkan merupakan 

bentuk ekspektasi masyarakat terhadap 

adanya sirkumsisi, segala bentuk tindakan 

yang dapat merugikan masyarakat karena 

melakukan sirkumsisi dapat berpengaruh 

pada nilai yang diharapkan masyarakat. 

 Untuk itu upaya yang dapat dilakukan 

agar dapat meningkatkan keingginan 

masyarakat mengenai sirkumsisi dapat 

dilakukan melalui kerja sama lintas sectoral 

dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan 



yang melakukan tindakan sirkumsisi karena 

jika tenaga kesehatan tidak terus 

ditingkatkan kapasitasnya kemungkinan 

untuk kepercayaan masyarakat terhadap 

sirkumsisi juga akan menurun. 

 Agar kepercayaan masyarakat 

terhadap sirkumisi terus meningkat maka 

diharapkan agar tenaga kesehatan lebih berhati-

hati dalam melakukan tindakan sirkumsisi. 

2.  Hubungan antara Efikasi Diri dengan 

tindakan melakukan sirkumsisi oleh 

masyarakat etnis Dayak di Desa Punggur 

Tahun 2015. 
 Berdasarkanhasil uji man whitney 

diketahui bahwa tidak ada hubungan antara 

efikasi diri dengan tindakan melakukan 

sirkumsisi oleh masyarakat etnis Dayak di 

Desa Punggur Tahun 2015 ( p =0,212) 

 Hasil wawancara dengan responden 

diketahui bahwa responden yang mendukung 

adanya sirkumsisi dan percaya mengenai 

manfaat dari sirkumsisi sebesar 38,1% dan 

responden yang tidak mendukung sirkumsisi 

sebesar 61,9%. 

 Penelitian ini alasan masyarakat 

melakukan sirkumsisi sebagian besar karena 

manfaat kesehatan dan juga dapat 

meningkatkan gairan seskual, masyarakat 

mengatakan bahwa ada perbedaan sebelum 

dan sesudah melakukan sunat hal ini 

diketahui berdasarkan hasil analisis per item 

yang didapatkan bahwa sebesar 50 % 

masyarakat sangat setuju dengan sirkumsisi 

karena manfaat kesehatan. 

 Penelitian yang sejalan mengenai 

tindakan sirkumsisi dengan efikasi diri masih 

belum ada namun berdasarkan teori 

diketahui bahwa Efikasi adalah penilaian diri  

apakah dapat melakukan tindakan yang baik 

atau buruk, tepat atau salah, bisa atau tidak 

bisa mengerjakan sesuai dengan yang 

dipersyaratkan. Efikasi ini berbeda dengan 

aspirasi (cita-cita). Karena cita-cita 

menggambarkan penilaian kemampuan diri. 

 Hasil wawancara didapatkan bahwa 

efikasi diri berdasarkan pemilihan 

prilaku diketahui bahwa sebanyak 

61,9% responden  melakukan sirkumsisi 

karena manfaat kesehatan dan 35,7% 

karena tradisi. Jika dilihat dari nilai 

ketekunan diketahui bahwa sirkumsisi 

menjadi motivasi masyarakat lain untuk 

melakukan sirkumsisi sebesar 63,1% 

dan masyarakat merasa pertumbuhan 

badan menjadi jauh lebih cepat jika 

melakukansirkumsisi sebesar 59,5% 

 Berdasarkan cara berfikir masyarakat 

diketahui bahwa sebesar 57,1% 

responden mengatakan bahwa sirkumsisi 

menjadi alternative untuk mencegah 

penyakit infeksi menular seksual. 

 Efikasi diri merupakan dasar 

masyarakat dalam memahami sirkumsisi 

karena melalui nilai efikasi diri 

diketahui bahwa pengaruh besarnya 

keinginan masyarakat lain dapat juga 

dilihat karena manfaat yang dirasakan 

oleh orang yang memiliki pengalaman 

terhadap sirkumsisi. 

 Untuk itu disarankan kepada tenaga 

kesehatan untuk menumbuhkan rasa 

percaya masyarakat terhadap sirkumsisi 

melalui minimalisir tindakan pendarahan 

dan kesalahan lain dalam melakukan 

sirkumsisi. Standup operasional 

prosedur perlu ditetapkan dan dipahui 

oleh tenaga kesehatan. Bagi tokoh 

masyarakat untuk terus memicu 

keinginan dalam melakukan sirkumsisi 

melalui upaya-upaya penyuluhan 

mengenai manfaat sirkumsisi. 

3.  Hubungan antara Tekanan Jaringan 

dengan tindakan melakukan 

sirkumsisi oleh masyarakat etnis 

Dayak di Desa Punggur Tahun 2015. 

Berdasarkanhasil uji man whitney 

diketahui bahwa ada hubungan antara 

Tekanan Jaringan dengan tindakan 

melakukan sirkumsisi oleh masyarakat 

etnis Dayak di Desa Punggur Tahun 

2015 ( p =0,019)  

Hasil wawancara diketahui bahwa 

responden merasa malu dengan keluarga 



jika tidak melakukan sunat yaitu sebesar 

38,1%. Selain itu masyarakat merasa 

bahwa dengan melakukan atau tidak 

melakukan tindakan sirkumsisi tidak 

akan memberi pengaruh terhadap adanya 

sirkumsisi. Sebesar 65,5% masyarakat 

merasa tidak dijauhkan dari orang 

terdekat jika tidak melakukan sirkumsisi 

Tekanan jaringan dalam penelitian ini 

diketahui sebagai  bentuk pengaruh dari 

masyarakat, teman, keluarga, maupun tokoh 

masyarakat mengenai tindakan 

sirkumsisi.Besarnya pengaruh tekanan 

jaringan akan berdampak pada menurunya 

angka keikutsertaan masyarakat dalam 

melakukan tindakan sirkumsisi. 

Untuk itu disarankan kepada tokoh 

masyarakat dan lintas sektor untuk bersama-

sama memberi pemahaman kepada 

masyarakat agar tidak memberikan 

pengaruh-pengaruh negatif jika mengalami 

permasalahan ketika melakukan sirkumsisi. 

Kesepakatan masyarakat untuk bekerja sama 

dalam melakukan sirkumsisi perlu di lakukan 

sehingga kesalahpahaman mengenai 

tindakan sirkumsisi tidak akan memberikan 

tekanan kepada masyarakat lain untuk tidak 

melakukan sirkumsisi. 

4.  Hubungan antara Kompleksitas 

dengan tindakan melakukan sirkumsisi 

oleh masyarakat etnis Dayak di Desa 

Punggur Tahun 2015. 
 Berdasarkanhasil uji man whitney 

diketahui bahwa tidak ada hubungan antara 

Kompleksitas dengan tindakan melakukan 

sirkumsisi oleh masyarakat etnis Dayak di 

Desa Punggur Tahun 2015 ( p =0,733)

 Hasil wawancara didapatkan bahwa 

sebesar 67,9% masyarakat merasa rumit 

untuk melakukan sirkumsisi. Hal ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

sulit untuk mendapatkan/mencari penolong 

sunat, jarak untuk menjangkau tempat snat 

yang cukup jauh dan tenaga kesehatan yang 

berkompeten dalam bidang sunat sangat 

terbatas. 

 Kompleksitas akan menjadi 

sangat berpengaruh terhadap sirkumsisi 

jika tenaga sunat yang berkompeten sulit 

dilakukan. 

 Untuk itu kepada tenaga 

kesehatan dan pihak terkait untuk 

melakukan kegiatan berupa seminar 

maupun pelatihan untuk peningkatan 

kompetensi tenaga sunat yang lebih 

baik. Sehingga didapatkan kepercayaan 

masyarakat mengenai sirkumsisi. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Dalampenelitianinitelahdilakukanpen

golahan data checklist kedalambentuk 

tabulating 

dandisederhanakankedalambentukanaliti

ng, yakni data yang 

telahdimasukankedalamtabledenganperh

itunganpersendan di 

bandingkandenganteori-teori yang 

adadalampenulisanini. 

Berdasarkanhasilanalisadeskriptif, 

makadapatdiperolehkesimpulanmengena

igambarananalisisperilakusirkumsisipad

apriaetnis Dayak kanayatn di 

DesaPunggur Kapuas kecamatan Sungai 

Kakaptahun 2015sebagaiberikut: 

1. Diketahui Usiaresponden paling 

banyakdalampenelitianiniadalahusiatua> 

35 tahunsebesar 77,4%. 

2. Diketahui Tingkat pendidikanresponden 

paling banyak 

adalahpadajenjangpendidikan SMP 

sebesar 34,5%. 

3. Diketahui gambaran Nilai yang 

diharapkan dengan tindakan melakukan 

sirkumsisidalampenelitianini yang 

paling banyakadalahkurangbaiksebesar 

59,5% 

4. Diketahui gambaran Efikasidiridengan 

tindakan melakukan sirkumsisidalam 

penelitianini yang paling 



banyakadalahkurangmendukungsebesar 

61,9% 

5. Diketahui gambaran Kompleksitas 

dengan tindakan melakukan 

sirkumsisipaling 

banyakdalampenelitianiniadalahpadakat

egorirumit sebesar 67,9% 

6. Diketahui gambaran Tekananjaringan 

sosial dengan tindakan melakukan 

sirkumsisipaling 

banyakdalampenelitianiniadalahpadakat

egorikurangbaiksebesar 59,5% 

7. Ada hubungan antara  Nilai yang 

diharapkan dengan tindakan melakukan 

sirkumsisi oleh masyarakat etnis dayak 

di Desa Punggur tahun 2015 (p value 

0,000) 

8. Tidak ada Hubungan Antara efikasi diri 

dengan tindakan melakukan sirkumsisi 

oleh masyarakat etnis dayak di Desa 

Punggur tahun 2015 (p value 0,212). 

9. Tidak ada Hubungan Antara 

Kompleksitas dengan tindakan 

melakukan sirkumsisi oleh masyarakat 

etnis dayak di Desa Punggur tahun 2015 

(p value 0,130). 

10. Ada Hubungan Antara Tekanan jaringan 

dengan tindakan melakukan sirkumsisi 

oleh masyarakat etnis dayak di Desa 

Punggur tahun 2015 (p value 0,019). 

Saran 

1.  Dari hasil penelitian ini disarankan agar 

masing-

masingpihaklintassektorbaikitutenagakes

ehatanmaupuntokohmasyarakat agar 

dapatdapatmemfasilitasidanbekerjasamad

alamkegiatansunatdapatberupadiadakany

akegiatansunatanmassaldlluntukmemper

mudahmasyarakatdalammengikutikegiata

n sunat. 
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